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POLTAVA REGION FINANCES: CONDITION AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

 
В роботі проведене дослідження вітчизняного досвіду щодо управління регіональними 
фінансами.  Встановлено, що недостатньо розроблені математичні залежності між 
наповненням місцевих бюджетів та показниками економічного розвитку регіону, відсутній 
аналіз інструментів регіональної фінансової політики та не визначені особливості 
фінансового розвитку областей як критерію раціональності управління регіональними 
фінансами в державі. Особливу увагу приділено наповненню місцевих бюджетів 
Полтавської області та  більш детально досліджено динаміку основних податків та 
платежів до загального фонду протягом  2013-2017 рр.. Побудовані трендові прогнози 
доходів місцевих бюджетів Полтавської області, прогноз податку на доходи фізичних осіб 
та прогноз плати за землю у місцевих бюджетах Полтавської області.  Визначено стан та 
основні прогнозні тенденції надходження  у місцеві бюджети Полтавської області. 
 
In the work it was conducted research of domestic experience relatively the regional finances 
managing. It was established that mathematical relationships between the filling of local budgets 
and region indicators of economic development were not sufficiently developed, the analysis of 
regional financial policy instruments was absent and the features of regions financial development 
as a criterion of management regional finance rationality in the government were not defined. 
Particular attention was paid to filling the local budgets of the Poltava region and more detailed 
was discovered the dynamics of the main taxes and general fund payments during 2013-2017 years. 
The trend forecasts of the Poltava region local budget revenues, personal income tax and land 
payment in local budgets have been constructed. The condition and main forecasting tendencies of 
local budgets revenues in the Poltava region were determined. 
 
Ключові слова: фінанси, місцевий бюджет, загальний фонд, спеціальний фонд, податки, 
видатки. 
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Постановка проблеми. Тенденції до загострення економіко-політичних проблем в Україні останнім 
часом, зниження обсягів наповнення місцевих бюджетів, погіршення показників банківської діяльності 
обумовлюють потребу у вдосконаленні  діючих механізмів управління фінансами регіонів, створення 
ефективної доходної бази забезпечення потреб окремих регіонів та територій, що входять до їх складу, у їх 
соціально-економічному розвитку. Актуальним наразі є і перерозподіл повноважень місцевих і державних 
органів влади в управлінні витрачанням фінансів регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження сучасної природи 
управління регіональними фінансами здійснили такі вітчизняні вчені, як Виговська Н. Г. [1-2], Дамірчиєв М. І. 
[3], Козаченко Ю. П. [4], Козоріз М. А. [5] та інші дослідники. Проте поза увагою залишається проблема 
визначення особливостей фінансового розвитку областей як критерію раціональності управління регіональними 
фінансами в Україні у період ускладнень, оскільки недостатньо розроблені математичні залежності між 
наповненням місцевих бюджетів та показниками економічного розвитку регіону, відсутній аналіз інструментів 
регіональної фінансової політики.  

Метою статті є визначення стану та тенденцій фінансового розвитку Полтавського регіону. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи наповнення місцевих бюджетів Полтавської 

області у 2013-2017 рр. (табл. 1), слід відзначити наступні тенденції.  
 

Таблиця 1. 
Доходи місцевих бюджетів Полтавської області (млн. грн.) 

Відхилення від 
попереднього 

періоду 

Відхилення від 
попереднього 

періоду 

Відхилення від 
попереднього 

періоду 

Рік Всього 
млн. 
грн. % 

Загальний 
фонд 

млн. 
грн. 

% Спеціальний 
фонд 

млн. 
грн. 

% 

2013 3867,9 -126,7 -3,20 3135,1 -50,7 -1,60 732,8 -76 -9,40 

2014 3911,4 43,5 1,1 3238,1 103,0 3,3 673,4 -59,4 -8,1 

2015 965,5 209,4 27,7 737,1 104,4 16,5 227,4 94,8 71,5 

2016 1196,4 139,0 13,1 951,5 75,1 8,6 244,9 17,5 7,7 

2017 1664,3 135,9 8,9 1286,1 23,5 1,9 378,2 133,3 54,4 
Джерело: сформовано за даними Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації [6] 

 
Так у 2013 р. місцеві бюджети за доходами  (без врахування трансфертів) виконано в сумі 3867,9 млн. 

грн. У порівнянні з 2012 роком надходження доходів зменшилися на  126,7 млн. грн. або на 3,2%. Планові 
показники в 2013 р. виконано на 106,0%. Надпланові надходження – 49,4 млн. грн.   Місцеві бюджети за 
доходами  (без врахування трансфертів) у 2014 р. виконано в сумі 3911,4 млн. грн., що на 43,5 млн. грн. (1,1%) 
більше планових показників та на 16,3 млн. грн. (1,9%) більше, ніж у 2013 р.  У 2015 р.  місцеві бюджети за 
доходами (без врахування трансфертів) становили 965,5 млн. грн., що на 209,4 млн. грн. (27,7%) більше 
планових показників та на 76,3 млн. грн. (8,6%) більше, ніж у 2014 р.. У 2016 р. змінилася тенденція місцевих 
бюджетів за доходами, які виконано в сумі (без врахування трансфертів) 1196,4 млн. грн., що на 139,0 млн. грн. 
(13,1%) більше планових показників та на 231,9 млн. грн. (24,0%) більше, ніж у 2015 р. Місцеві бюджети за 
доходами (без врахування трансфертів) у 2017 р. виконано в сумі 1664,3 млн. грн., що на 135,9 млн. грн. (8,9%) 
більше планових показників та на 467,9 млн. грн. (39,1%) більше, ніж у  2016 р.  

До загального фонду місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) у 2013 р. надійшло 3135,1 млн. 
грн., що на 50,7  млн. грн. (1,6%) менше плану та на 157,1 млн. грн. (17,8%) менше, ніж за 2012 р.  До 
загального фонду  місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) у 2014 р.  надійшло 3238,1 млн. грн., що на 
103,0 млн. грн. (3,3%) менше планових показників та на 30,0 млн. грн. (4,1%) більше, ніж у 2013 р.  У 2015 р. до 
загального фонду місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) надійшло 737,1 млн. грн., що на 104,4 млн. 
грн. (16,5%) більше планових показників та на 18,4 млн. грн. (2,4%) менше, ніж у 2014 р. До загального фонду 
місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) у 2016 р. надійшло 951,5 млн. грн., що на 75,1 млн. грн. (8,6%) 
більше планових показників та на 214,4 млн. грн. (29,1%) більше, ніж у  2015 р. У 2017 р. до  загального фонду 
місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) надійшло 1286,1 млн. грн., що на 23,5 млн. грн. (1,9%) більше 
планових показників та на 334,6 млн. грн. (35,2%) більше, ніж у 2016 р.  

У 2013 р. до спеціального фонду (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 732,8 
млн. грн. Порівняно з 2012 р. надходження до спеціального фонду зменшилися на 76,0 млн. грн. (9,4%), що 
пов’язано в основному зі зменшенням власних надходжень бюджетних установ на 72,7 млн. грн. (16,6%). 
Затверджені показники спеціального фонду виконано щодо всіх податків, зборів та платежів спеціального 



фонду, крім цільових фондів (недовиконання – 650,5 тис. грн. або 4,6%) та збору за першу реєстрацію 
транспортного засобу (недовиконання – 223,2 тис. грн. або 1,8%). Найбільші надпланові надходження єдиного 
податку – 41,4 млн. грн., екологічного – 28,1 млн. грн. 

 До спеціального фонду (без урахування трансфертів ) у 2014 р. надійшло 673,4 млн. грн., що на 59,4 
млн. грн. (8,1%) більше планових показників. Порівняно з 2013 роком надходження до спеціального фонду 
зменшилися на 13,7 млн. грн. (9,4%), що пов’язано в основному зі зменшенням власних надходжень бюджетних 
установ на 6,8 млн. грн. (6,2%).  В цілому по обласному бюджету видатки за звітний період освоєні в сумі 
1645,1 млн. грн., що становить 92,6% до плану на рік із внесеними змінами (1776,7 млн. грн.). Видатки 
загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 1266,9 млн. грн., що становить 
98,2% до уточненого розпису на рік.  Видатки спеціального фонду бюджету проведені в обсязі 378,2 млн. грн. 
або на 77,8% до річних планових призначень зі змінами. 

До спеціального фонду (без урахування трансфертів) у 2015 р. надійшло 227,4 млн. грн., що на 94,8 
млн. грн. (71,5%)  більше, ніж за 2014 рік.В цілому по обласному бюджету видатки з урахуванням 
міжбюджетних трансфертів за звітний період освоєні в сумі 4779,0 млн. грн., що становить 93,9% до плану на 
рік з врахуванням  змін (5090,0 млн. грн.). Видатки спеціального фонду бюджету проведені в обсязі 371,3 млн. 
грн.. або на 107,1% до річних планових призначень за змінами. 

До спеціального фонду (без урахування трансфертів) у 2016 р.  надійшло 244,9 млн. грн., що на 17,5 
млн. грн. (7,7 %) більше, ніж у  2015 р.   Екологічного податку надійшло 45,1 млн. грн., що становить 117,9% до 
планових показників.   В цілому по обласному бюджету видатки з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 
звітний період освоєні в сумі  6 515,8 млн. грн., що становить 98,2% до плану на рік з врахуванням змін (6 636,9 
млн. грн.). Видатки спеціального фонду бюджету проведені в обсязі 446,4 млн. грн. або  на 85,4% до річних 
планових призначень зі змінами.  

До спеціального фонду (без урахування трансфертів) у 2017 р.  надійшло 378,2 млн. грн., що на 133,3 
млн. грн. (54,4 %) більше, ніж за 2016 рік.   Екологічного податку надійшло 91,6 млн. грн., що становить 110,4% 
до планових показників.  В цілому по обласному бюджету видатки з урахуванням міжбюджетних трансфертів 
за звітний період освоєні в сумі 9 065,1 млн. грн., що становить 94,1% до плану на рік з врахуванням змін 
(9 632,7 млн. грн.). Видатки спеціального фонду бюджету проведені в обсязі 1 122,0 млн. грн. або  на 78,3% до 
річних планових призначень зі змінами 

Побудуємо трендові прогнози доходів місцевих бюджетів (рис. 1). 
Як свідчать дані, тенденція до збільшення доходів місцевих бюджетів Полтавської області може 

зберегтися протягом найближчих періодів.  
Розглянемо більш докладно динаміку основних податків та платежів до загального фонду протягом 

2013-2017 рр. (табл. 2 і 3).  
Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб у 2013 р., питома вага якого в загальному 

фонді – 76,9%, становлять 2411,9 млн. грн. або 90,9% від плану. Порівняно з 2012 роком надходження податку 
на доходи фізичних осіб збільшилися на 112,8 млн. грн. (4,9%). 

Так, у 2014 р. фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальному 
фонді становить 98,1%, склали 631,2 млн.грн. до плану недоотримано 12,2 млн.грн. Порівняно з попереднім 
роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 16,1 млн.грн. (2,7%). У 2015 р. податок на 
доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальному фонді становить 15,3%, склали 462,5 млн.грн. Порівняно 
з 2014 роком надходження податку на доходи фізичних осіб зменшилися на 156,5 млн.грн. (25,3%). 
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Рис. 1.  Трендовий прогноз доходів місцевих бюджетів Полтавщини 

 
У 2016 р. надходження податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальному фонді 

становила 7,6%, склали 695,2 млн. грн. Порівняно з 2015 роком надходження податку на доходи фізичних осіб 
збільшилися на 232,8 млн. грн. (50,3%). Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб у 2017 р., 
питома вага якого в загальному фонді 2,0%, становлять 970,9 млн. грн. Порівняно з 2016 роком надходження 
податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 275,6 млн. грн. (39,6%). 

 
Таблиця 2. 

Податок на доходи фізичних осіб у місцевих бюджетах Полтавської області 

Відхилення від попереднього періоду 

Рік Сума, млн. грн. Питома вага, % млн. грн. % 

2013 2411,9 76,90% 112,8 4,90% 

2014 631,2 98,10% 16,1 2,70% 

2015 462,5 15,30% 156,5 25,30% 

2016 695,2 7,60 % 232,8 50,30% 

2017 970,9 2,0% 275,6 39,60% 

Джерело: сформовано за даними Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації [6] 
 
Виконаємо трендовий прогноз податку на доходи фізичних осіб (рис. 2). 
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Рис. 2. Трендовий прогноз податку на доходи фізичних осіб у місцевих бюджетах  

Полтавської області 
 

Як бачимо, за прогнозом, за поліноміальною залежністю податок на доходи фізичних осіб у місцевих 
бюджетах Полтавської області найближчим часом має збільшуватися.  

Проаналізуємо динаміку плати за землю у загальному фонді місцевих бюджетів Полтавської області 
(табл. 3). 

У 2013 р. плати за землю надійшло 509,4 млн. грн. (105,5% від плану). Порівняно з 2012 роком приріст 
надходжень становить 32,3 млн. грн. (6,8%).У 2014 р. плати за землю надійшло 96,2 млн.грн. при 
затвердженому показнику 100,6 млн.грн.(95,6%), до плану недоотримано 4,4 млн.грн. та 413,2 млн. грн. 
порівняно з попереднім періодом. У 2015 р. даний податок склав 81,6 млн.грн., що на 14,6 млн.грн. (15,1%) 
менше, ніж за 2014 рік за рахунок зменшення нормативу зарахування з 50% до 25%.  У 2016 р. плати за землю 
надійшло 95,3 млн. грн., що на 13,7 млн.грн. (16,8%) більше, ніж за 2015 рік. У 2017 р. плати за землю надійшло 
94,9 млн. грн., що на 0,3 млн.грн. (0,3%) більше планових показників. 

Побудуємо трендовий прогноз щодо плати за землю у місцевих бюджетах Полтавської області (рис. 3). 
 

Таблиця 3. 
Плата за землю у місцевих бюджетах Полтавської області 

Відхилення від попереднього періоду 

Рік Сума, млн. грн. млн. грн. % 

2013 509,4 32,3 6,80% 

2014 96,2 -413,2 95,60% 

2015 81,6 14,6 15,10% 

2016 95,3 13,7 16,80% 

2017 94,9 -0,3 0,30% 

Джерело: сформовано за даними Департаменту фінансів  
Полтавської обласної державної адміністрації [6] 
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Рис.  3.  Трендовий прогноз плати за землю у місцевих бюджетах Полтавської області 

 
Таким чином, спостерігається тенденція до збільшення надходжень у виді плати за землю у місцевих 

бюджетах Полтавської області.  
Висновки. 
Отже, відмічаючи тенденцію до зниження доходів місцевих бюджетів Полтавщини з 2015 року, слід 

констатувати прогнозне збільшення основних податкових надходжень та платежів до місцевих бюджетів що 
позитивно позначиться на формуванні його доходної частини.  Оскільки зазначене зниження в досліджуваному 
періоді викликане, перед усім, зниженням доходів спеціального фонду місцевих бюджетів (зокрема, 
зменшенням власних надходжень бюджетних установ і т.ін.).  

Для визначення остаточного діагнозу стану фінансового розвитку Полтавщини та його тенденцій змін, 
необхідно враховувати обсяги витрат місцевих бюджетів, що є перспективою подальших досліджень у побудові 
прогнозних моделей. 
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